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Waarom deze koerswaaier?

Gegevens van de ondergrond:
Fundament voor de ruimtelijke
opgaven van nu en morgen
Dit is een boekje over bestuurlijke kansen bij
ruimtelijke vraagstukken. Omdat er een schat
aan mogelijkheden ligt in de ondergrond.
Lang heeft de focus gelegen op de bovengrond,
omdat de ondergrond niet zichtbaar is. Maar met
de huidige technieken komt de ondergrond in
beeld via modellen en 3D-beelden. Steeds meer
bestuurders ontdekken de kansen die dit biedt.
Deze waaier laat zien hoe u deze informatie
kunt benutten in uw eigen praktijk. Met basisinformatie, praktijkvoorbeelden en een aantal
praktische bestuurlijke checklists - om zo de
ondergrond naar boven te halen.
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Koers bepalen: de focus
Kennis
Wat moet u weten over ondergrondgegevens,
toepassingen en kansen? Waar is uw organisatie
voor verantwoordelijk?
Praktijk
Hoe kunt u de kennis benutten in uw eigen
praktijk en wie kunnen u daarbij helpen?
Controle
Hoe kunt u checken of ondergrondgegevens
daadwerkelijk zijn meegenomen in de verkenning
en planvorming? En wanneer controleert u wat?

Hanke Bruins Slot,
gedeputeerde provincie Utrecht
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Wat is de Basisregistratie Ondergrond?
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een

gestandaardiseerd en geharmoniseerd en

centrale registratie met publieke gegevens

maar gedeeltelijk publiek beschikbaar.

over de Nederlandse ondergrond. Vanuit één

Dankzij de BRO hebben alle gegevens straks

plek kunnen gebruikers digitaal gegevens

een gevalideerde, hoge kwaliteit en zijn ze

opvragen over bodem en ondergrond. De

voor iedereen vrij beschikbaar. De overheid

datasets kunnen worden gevisualiseerd,

kan met de betrouwbare ondergrondgegevens

maar er kunnen ook berekeningen en

planprocessen en beheertaken efficiënter

modelleringen mee worden gemaakt.

uitvoeren en de kwaliteit van haar dienst-

Nu zijn deze ondergrondgegevens nog in

verlening verbeteren.

beheer bij verschillende organisaties. Ze zijn

De BRO maakt deel uit van het stelsel van

daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd,

basisregistraties in Nederland.

Drie plichten van de BRO
Bestuursorganen (gemeenten, provincies,
waterschappen en rijksorganisaties) zijn
als bronhouder wettelijk verplicht om:
1. bodem- en ondergrondgegevens
aan te leveren volgens de afgesproken
standaarden
2. ondergrondgegevens te gebruiken
voor alle overheidstaken
3. onjuiste gegevens terug te melden
aan de bronhouder.

Gegevens in de BRO
De BRO wordt stapsgewijs voltooid. Per stap
bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe
en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend
op basis van zogeheten ‘registratieobjecten’.
In totaal gaat het om circa 17 registratieobjecten.
De inhoud is voor een deel vastgesteld en
voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden
van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek. Deze registratieobjecten zijn
verdeeld over vijf domeinen:
1. Grondwatermonitoring
2. Grondwatergebruik
3. Mijnbouwwet - lokale gegevens
4. Bodem- en grondonderzoek
5. Modellen

Planning van de BRO

Het is druk in de ondergrond!
Nederland werkt aan 4 grote opgaven

Klimaatadaptie en energietransitie

Duurzame economische groei

Sterke en gezonde steden en regio’s

Toekomstbestendig landelijk gebied

Lees meer over drukte in de ondergrond op de achterkant van dit blad.

Ondergrond komt in beeld als oplossing
bij ruimtelijke vraagstukken
Nederland staat voor enorme opgaven. Klimaat-

Met antwoorden op deze vragen kunt u samen met

verandering, omgaan met droogte, de energie-

uw collega’s efficiënte oplossingen ontwikkelen.

transitie, de woningbouwopgave, invoering

Met de vakkennis van uw ambtenaren of adviseurs

van de Omgevingswet, ruimtelijke adaptatie:

kunt u ondergrondgegevens interpreteren en zo

alles komt nu samen. Oplossingen worden vaak

de juiste conclusies trekken voor uw beleid.

gezocht in de ondergrond. Daar wordt het steeds
drukker, dus is het belangrijk zo vroeg mogelijk

In de ondergrond kun je niet kijken. Maar nu zijn

in het planproces onder het maaiveld te kijken

er diverse digitale toepassingen, ook in 3D, die

om haalbaarheid van plannen te toetsen. Is er

helpen om de ondergrond letterlijk en figuurlijk

nog ruimte? Op welke diepte? En wat zit er al?

transparant, inzichtelijk en toegankelijk te
maken. En zo komt de ondergrond toch in beeld.
Dat maakt het makkelijk om het gesprek aan
te gaan met collegabestuurders, maar ook met
belanghebbenden.

Kennis van de ondergrond is belangrijk bij een
groot aantal onderwerpen
• Om de energietransitie te kunnen realiseren

• Ondergrondgegevens zijn ook van belang bij

moeten we weten waar in de ondergrond

besluiten over het onderhoud van een riolerings-

warmte- en koudeopslag mogelijk is, of

stelsel in een gemeente of het beheer van een

waar warmte uit de diepe ondergrond kan

lokale of regionale weg. Ligt een deel van de

worden gehaald (geothermie). Maar ook of

riolering of de weg in een gebied dat snel aan het

dit dan niet interfereert met ander ondergrondse

verzakken is, dan kan een gemeente, provincie

gebruiksfuncties zoals de strategische drink-

of waterschap vervanging en onderhoud tijdig

waterreserves.

inplannen. En zit er weinig beweging in de
ondergrond, laat dan niet vroegtijdig aannemers

• Voor het realiseren van de benodigde woning-

aan het werk gaan ‘omdat dit nu eenmaal de

bouw, moeten geschikte locaties worden

gewoonte is’. Het gebruik van kennis-op-maat

gevonden. Het is van belang dat hierbij rekening

bespaart tijd, moeite en geld.

gehouden wordt met zaken als bodemkwaliteit
en grondwater. Bij elk omgevingsplan behoort

Zie de checklist achterin de waaier voor andere (beleids)-

dan ook een goede analyse van de ondergrond.

onderwerpen waarbij de ondergrond in beeld is.

“De BRO kan ons helpen de dialoog met de
te faciliteren”

inwoners

ers
politieke en maatschappelijke belangstelling. Inwon
“Dat wat in de ondergrond gebeurt, krijgt steeds meer
dit wel?
onder hun huis gebeurt en vragen zich af: Willen wij
zijn steeds vaker geïnteresseerd in wat er in de grond
t hen en mij
het eerste aanspreekpunt voor inwoners. Dat maak
Kan dat wel? Zeker na Groningen. De gemeente is
enten
en de besluitvorming die daarmee samenhangt. Geme
als bestuurder een belangrijke partij voor de BRO
de dialoog
diepe ondergrond gebeurt. De BRO kan ons helpen
hebben zich nooit zo druk gemaakt over wat in de
termijn.”
ten over de ondergrond te nemen ook voor de lange
met de inwoners te faciliteren en onderbouwde beslui

Frans Backhu

ijs,
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gemeente Nie
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Praktijkvoorbeeld

Stadsdriehoek Rotterdam

Lees meer over dit praktijkvoorbeeld op de achterzijde van deze kaart.

Praktijkvoorbeeld

Stadsdriehoek Rotterdam

De gemeente Rotterdam wilde in gesprek met
projectontwikkelaar en bewoners komen tot een

Conclusie

goede invulling van een plek in een wijk in de

Met alle informatie in beeld konden

stadsdriehoek, hartje Rotterdam. Wens is om een

mogelijkheden van bouw en, klimaat-

woongebouw met werkfuncties zo in te passen,

adaptatie en recreatie goed met elkaar

dat er ook ruimte blijft voor een recreatieplek

verkend worden. De 3D beelden hielpen

met waterberging, groen, spelen en beleving.

bij het gesprek en beleidskeuzes.

Met kennis over de ondergrond ingepast in de
uitgebreide 3D informatievoorziening van de
gemeente Rotterdam, werd het gesprek gemakkelijker. Het geplande gebouw kon zichtbaar
gemaakt worden in de huidige omgeving - met
de (on)mogelijkheden die de ondergrond biedt
voor de optimale combinatie van alle functies.

Praktijkvoorbeeld

Sterke Lekdijk

Lees meer over dit praktijkvoorbeeld op de achterzijde van deze kaart.

Praktijkvoorbeeld

Sterke Lekdijk

Met de nieuwe waterveiligheidsnormen
is versterking nodig van de Lekdijk tussen

Conclusie

Amerongen en Schoonhoven. Zodat deze ook

Uit informatie over de ondergrond en

in de toekomst voldoende bescherming zal

vertaling in een 3D-model bleek dat er

bieden. Met het project Sterke Lekdijk worden

gefundeerde keuzes gemaakt kunnen

in totaal 53,7 kilometer dijk verbeterd. Om

worden. Voor de Lekdijk geldt: sterk

te weten wat hierbij komt kijken en welke

waar het moet, slank waar het kan.

maatregelen precies moeten worden genomen,
is kennis over de ondergrond nodig. Die kennis
is in deze proef toegepast, onder meer door
ondergrondgegevens te gebruiken in een 3Dmodel, dat inzicht geeft in de samenstelling van
de ondergrond.

Praktijkvoorbeeld

Klimaatopgave Ede

Lees meer over dit praktijkvoorbeeld op de achterzijde van deze kaart.

Praktijkvoorbeeld

Klimaatopgave Ede

De gemeente Ede wil anticiperen op klimaatverandering. Stedelijke gebieden zijn vaak

Conclusie

versteend. De natuurlijke veerkracht en

Met informatie uit de BRO kon een

sponswerking is daar verdwenen. Door het

goede gebiedsanalyse gemaakt worden.

natuurlijk systeem als basis te gebruiken voor

De inzichten die zijn opgedaan met deze

adaptatiestrategieën, kan de natuurlijke

analyse en klimaatateliers kan de ruimte-

veerkracht weer worden hersteld en

lijke inrichting van de gemeente gericht

teruggebracht. In de praktijkproef is gewerkt aan

worden aangepast aan klimaatverandering.

een gebiedsanalyse op basis van gegevens uit de

Geomorfologische Kaart. Daarmee werd
duidelijk waardoor problemen met hitte,
droogte en wateroverlast ontstaan. En op welke
plekken in bestaande woonwijken en
nieuwbouwwijken oplossingen als wadi’s
mogelijk zijn. Vervolgens kon goed het gesprek
over oplossingsrichtingen in klimaatateliers
gevoerd worden.

Praktijkvoorbeeld

N33 Groningen

Lees meer over dit praktijkvoorbeeld op de achterzijde van deze kaart.

Praktijkvoorbeeld

N33 Groningen

De N33 tussen Zuidbroek en Appingedam wordt
verbreed en het tracé wordt gedeeltelijk verlegd.

Conclusie

Dit moet een stimulans geven aan de leefbaar-

In de gesprekken met de omgeving kon

heid, duurzaamheid en economische ontwikke-

goed aangetoond en besproken worden

lingen van Noordoost-Groningen. De omgeving

welk tracé de beste ligging heeft gezien de

is actief betrokken bij de plannen. Door middel

bodemsamenstelling. Een 3D visualisatie

van bijeenkomsten, werksessies en keukentafel-

van de ondergrond hielp hierbij.

gesprekken worden gezocht naar mogelijkheden
om waarde toe te voegen aan de omgeving.
Gekeken is of de BRO-gegevens van meerwaarde
zijn bij de voorverkenning van dit project.

Praktijkvoorbeeld

Veenweide Friesland

Lees meer over dit praktijkvoorbeeld op de achterzijde van deze kaart.

Praktijkvoorbeeld

Veenweide Friesland

In het Friese veenweidegebied verdwijnt het veen
en daardoor daalt de bodem. Dit heeft gevolgen

Conclusie

voor de natuur, landbouw en bebouwing. Met

De gegevens uit de BRO hebben bijgedragen

BRO-gegevens uit de Bodemkaart is onder meer

tot begrip van de veendaling en het ontwik-

een veendiktekaart gemaakt. Door gebruik te

kelen van effectieve maatregelen.

maken van onder andere bodem, (grond)wateren klimaatgegevens konden toekomstscenario’s
gemaakt worden. Op basis van dit soort kennis,
is een veenweidevisie opgesteld waarin een
duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het
veenweidegebied wordt geschetst.

Een van de maatregelen is het verhogen van het
waterpeil, zodat het veen natter blijft en minder
snel oxideert. Dit vertraagt de bodemdaling.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebieden
waar het waterschap actief het slootpeil verhoogd
(actieve peilverhoging) en gebieden waar de
drooglegging door bodemdaling vanzelf kleiner
wordt (passieve peilverhoging).

BRO in uw dagelijkse praktijk
Met een vroegtijdige en goede interpretatie van

vaak hoog ingeschat en vertaald in beheermaat-

ondergrondgegevens heeft u ook bestuurlijk een

regelen en kosten. Met inzicht in ondergrondge-

krachtig instrument in handen. In uw dagelijkse

gevens en de uitwerking daarvan op een project,

praktijk kunt u hier gebruik van maken voor:

kunnen (faal)kosten veel lager geraamd worden.

Eigen bestuurlijke afwegingen

Bestuurlijk gesprek

U kunt beter beoordelen of de locatie van

Een gesprek met collega-bestuurders verloopt

een project wel goed gekozen is. Of u kunt

makkelijker als er een 3D-digitaal informatie-

alternatieven tegen elkaar afwegen. En zien of

model is dat inzicht biedt in te maken of

er op termijn eventueel verrassingen kunnen

gemaakte beslissingen.

optreden. Dit helpt bij uw eigen visievorming.
Dialoog met belanghebbenden
Risicobeheersing en (faal)kostenreductie

Met duidelijke beelden van de ondergrond

Integraal kijken naar boven- en ondergrond op

kunt u makkelijker het gesprek aangaan met

basis van robuuste gegevens, maakt het mogelijk

belanghebbenden. Zij begrijpen dan vaak snel

risico’s van projecten of maatregelen van tevoren

dat bijvoorbeeld een wegtracé op veengrond

veel beter in te schatten en te beoordelen.

grote consequenties kan hebben voor budget,

De risico’s worden aan het begin van een project

uitvoering en beheer.

Voormalig dijk

graaf Patrick
Poelmann,
adschap De St
ichtse Rijnland
en

Hoogheemra

“We hebben oplossingen bedacht op basis
van digitale informatie over de ondergrond”

ismen als
k, bijvoorbeeld bij het tegengaan van faalmechan
“Op het moment dat je iets gaat doen aan de Lekdij
and
n. Het makkelijkst is om dik zestig kilometer damw
piping, zul je elk stukje van die dijk moeten beschouwe
a in
nodig. Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramm
aan te leggen, maar dat is duur, onpraktisch en niet
. Zo bleek
ht op basis van digitale informatie over de ondergrond
centraal Nederland, hebben wij oplossingen bedac
k.”
r. Vandaar ook de naam van het project: Sterke Lekdij
dat de dijk niet zozeer hoger moet, maar vooral sterke

Checklist

Thema’s waarbij de ondergrond een rol speelt

Natuur

Landbouw en voedsel

Erfgoed

Landelijk gebied

Bodemkwaliteitszorg

Mobiliteit en transport

Circulaire economie

Water

Energievoorziening

Bouw

Gezonde slimme stad

Economie

Grondstoffen

Beheer buitenruimte

Klimaatverandering

Checklist

Ondergrond en uw portefeuille

De ondergrond speelt een rol bij vele beleidsthema’s. Grote kans dat een deel van deze

Vragen aan u

onderwerpen in uw portefeuille zitten. In

F

Welke opgaven wilt u waarmaken?

dat geval is het bij nieuwe opgaven of beheer

F

Waar?

en onderhoud verstandig uzelf de volgende

F

Is de ondergrond daar geschikt voor?

vragen te stellen.

F

Wat zijn dan voor uw ambitie de beste
kansen in de ondergrond?

F

Hoe kunt u deze kansen in de
ondergrond het beste communiceren
met bestuurders, beleidsmakers,
en begroting-opstellers?

Checklist

Samenwerking

De ondergrond kent geen grenzen. Daarom is

groot belang. Check hier of interne en externe

samenwerking, ambtelijk en bestuurlijk, van

samenwerking voldoende geborgd zijn.

Is intern het volgende geborgd?
F

Bestuurlijk contact met uw BRO-

Is extern het volgende geborgd?
F

coördinator
F

F

afstemming over de ondergrond
F

Ambtelijke afstemming en samen-

de ondergrond

werking met omliggende overheden

Verbinding tussen projectleiders,

over de ondergrond

beleidsmakers en beheerders fysieke
leefomgeving
F

leefomgeving: aandacht voor en

Verbinding tussen de ambtenaren
van de verschillende domeinen van

Regionaal bestuurlijk overleg fysieke

Verbinding tussen DB-bestuurders
op thema’s waarin de ondergrond
een rol speelt

Checklist

Vragen om uw ambtenaren te stellen 1/2

Om de eigen organisatie adequaat voor te
bereiden, helpt deze checklist bij het tijdig in

Organisatie: zijn we BRO-proof?

beeld brengen wat de invoering en het gebruik

F

van de BRO betekent voor de bedrijfsvoering

ondergrond, binnen de eigen organi-

en bestuurlijke besluitvorming. Dit kunt u uw
ambtenaren vragen:

Is er een interne regisseur/coördinator
satie?

F

Is er een implementatieplan?

F

Is er budget gereserveerd voor
de implementatie?

F

Is mijn ambtelijke organisatie voorbereid op implementatie van de BRO?

F

Is de ICT-infrastructuur op orde?

F

Is er voldoende capaciteit beschikbaar?

De verplichte ENSIA zelfevaluatie geeft
gemeenten inzicht in de BRO stand van
zaken van uw organisatie.
Uw ambtenaren weten hier meer over.

Checklist

Vragen om uw ambtenaren te stellen 2/2

Gebruik: is de ondergrond in beeld?
F

Weet mijn organisatie welke ondergrond-

F

gegevens relevant zijn en waar die te
vinden zijn?
F

mijn collega-bestuurders?
F

Worden ondergrondgegevens binnen mijn

F

goede data?
F

Kan ik in één ruimtelijk 3D digitaal infor-

Levert mijn organisatie ondergrond-

matiemodel de impact van de ondergrond

gegevens aan zodat ook collega-bestuur-

voor de bovengrond zien?

ders en burgers inzage hebben?
F

Krijg ik advies van een vakexpert die werkt
met informatieproducten op basis van

organisatie meegewogen of gebruikt bij
ruimtelijke vraagstukken?

Zijn de data uitwisselbaar met de data bij

Zijn mijn data wel in orde?

F

Kunnen collega‘s hun data aan dat model
toevoegen en uitwisselen?

Lucas Bolsius,
burgemeester gemeente Amersfoort

“Depth is the limit”
“Depth is the limit. De on

dergrond die nu voor de
kaart gebruikt is, is gebase
erd op huidige technieken.
Techniek blijft
groot de mogelijkheden.
Heel veel dingen die wij
als overheid georganiseer
gebaseerd op het afleggen
d hebben, zijn
van verantwoording en
het vermijden van risico’
s. De basis daarvoor ligt
De praktijk is echter weerb
in rechtmatigheid.
arstiger. Dat vraagt van
ons als bestuurders dingen
die zich voordoen in het
lossen en de antwoorden
proces op te
gaandeweg het proces te
vinden.”
zich ontwikkelen, dat ver

